
 
Nota Técnica 001-2015/CEMIT 

 

O Presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões 

Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Coronel Clóvis Ramalho 

informa que no final do ano vencido, em 31 de dezembro de 2014, o primeiro Termo Aditivo 

ao então Convênio de Cooperação Técnica Financeira firmado entre a Secretaria de Defesa 

Social - SDS e o Instituto de Pesquisa e Preservação Ambiental – Oceanário de Pernambuco 

(IOPE), chamado de PROTUBA, chegou ao fim.  

Após algumas providências próprias de um processo de conveniamento, ainda em 

dezembro do mesmo ano, foi providenciado a primeira minuta do novo Convênio, agora 

denominado PROMOTUBA 2015.  

Este Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, denominado PROMOTUBA 

2015, celebrado entre a SDS, na qualidade de Concedente, e a UFRPE, na qualidade de 

Convenente, com interveniência do Departamento de Pesca e Apicultura (DEPAQ) daquela 

autarquia federal teve por objeto “a mitigação de incidentes com tubarões no litoral de 

Pernambuco, objetivando reduzir os impactos socioeconômicos decorrentes, mediante o 

desenvolvimento de atividades pesqueiras de captura, marcação e soltura de tubarões”.  

Após as providências internas no âmbito da SDS, em março de 2015, foi expedida a 

Nota de Empenho, no valor de R$ 449.168,40 (quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e 

sessenta e oito reais e quarenta centavos). Em abril do corrente ano, em razão do ajuste nos 

valores referentes à Bolsa de Iniciação Científica, a Nota de Empenho teve seus valores 

corrigidos para o valor de R$ 446.168,40 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta 

e oito reais e quarenta centavos). 

Informa o Presidente do Cemit que o repasse financeiro proveniente do referido 

convênio foi de R$ 446.168,40 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e oito 

reais e quarenta centavos) tendo como contrapartida, não financeira, mensurável no valor de 

R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), relativa à prestação de conta dos serviços prestados na 

pesquisa agregada ao convênio. 

Superados os entraves legais, ainda no mês de abril, os autos do referido processo 

foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado (PGE) resultando, em 30 de junho de 

2015, no visto circunstanciado. Finalmente foi o Convênio foi celebrado em 28 de julho do 

corrente ano. 
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No intuito de dar celeridade às providências geradas das obrigações conveniadas, 

foi realizada reunião na SDS, em 6 de agosto de 2015, com o Exmº. Sr. Secretário Executivo de 

Gestão Integrada, Dr. Enéias Ferreira Leite de Oliveira, representantes das Gerências de 

Projetos Especiais, Assuntos Jurídicos e da Superintendência Administrativa- Financeiro todos 

da SDS, e, pela UFRPE, da Gerencia de Convênios, Patrícia Arruda de Moura e do Procurador 

daquela Universidade, Gustavo Ramos Carneiro Leão, além deste Presidente do Cemit e do 

Secretário Executivo, Tenente Coronel BM Leodilson Bastos.  

Neste ato, os representantes da UFRPE informaram que aquela autarquia federal 

não dispunha de lastro para empenhar a despesa prevista no Convênio PROMOTUBA 2015, 

sugerindo que fosse transferido o recurso à FADURPE- Fundação Apolônio Salles de 

Desenvolvimento Educacional, e que não conseguiria aumentar o teto orçamentário da 

Universidade sem ser por intermédio daquela fundação. No entendimento da PGE a sugestão 

não poderia ser acatada em razão do impedimento legal na contratação direta da FADURPE. 

Por fim, restou decidido que a UFRPE tentaria novamente junto ao Ministério do 

Planejamento autorização para utilização do recurso pactuado e que formalizaria a 

problemática a SDS. 

Diante da inércia da UFRPE, e decorridos mais de 30 (trinta) dias da reunião a SDS 

solicitou o posicionamento da UFRPE com data termo até dia 10 de setembro de 2015. Em 10 

de setembro de 2015, a UFRPE informou que, neste exercício, não há previsão de execução do 

Convênio PROMOTUBA 2015.1, em razão do contingenciamento orçamentário sofrido por 

aquela Autarquia Federal.  

Logo, conforme acima se apresentam, estas são as razões que levaram à 

inviabilização unilateralmente da execução do Convênio PROMOTUBA 2015 entre a SDS e a 

UFRPE. . 

 


